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En karantænedag til Korsgaard

HVIDBJERG: VIF-topscorer Søren Korsgaard slap med en enkelt spille-

dags karantæne for sit røde kort i sidste weekends kamp i jyllandsserien. Dermed er han, helt som ventet, ude af kampen mod Morsø
HK på søndag, mens han til gengæld kan være med i sidste puljekamp på udebane mod Thisted Håndbold. 
-dh
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GOG i slutspillet
Af David Højmark
dh@mf.dk

GUDME: GOG er i slutspillet,

og Mors-Thy er endnu et
skridt derfra.
Det blev konsekvensen i
aftes, da fynboerne stik
imod udviklingen i første
halvleg af hjemmekampen
mod HC Midtjylland endte
med euforisk jubel over en
udligning to sekunder før
tid.
Den bragte GOG i slutspillet, og det kan de takke
både sig selv, HC Midtjylland og et venligt stemt
dommerpar for.
Allerede i første halvleg
var en vigtig kendelse med
GOG, da dommerne Per
Olesen og Claus Gramm
Pedersen lod GOG-topscorer Minik Dahl Høgh slippe
heldigt med en to minutters udvisning for et slag
mod Kasper Kvist i en HC
Midtjylland-kontra. Og i
de afgørende minutter af
kampen faldt flere vigtige
kendelser også ud til fordel
for hjemmeholdet, som
blandt andet fik et straffe-

kast og kunne glæde sig
over en HC Midtjyllandudvisning i en situation,
hvor GOG-spilleren Rasmus Jensen begik en åbenlys overtrådt ved et indspil
til stregen.
Midt i kampen så opgøret ellers ikke ud til at skulle udvikle sig dramatisk,
men igen viste HC Midtjylland sig som et ustabilt
mandskab, da de smed en
føring på 18-12. Kort før
tid var de også foran med
to mål, men som mod Århus Håndbold forleden
smed HC Midtjylland sejren til sidst, da Kasper Kildelund blev spillet fri til en
chance fra højre fløj og eksekverede med to sekunder tilbage.
Så var GOG i slutspillet,
og for Mors-Thy knytter
håbet sig nu alene til, at egne sejre over Lemvig-Thyborøn og Ribe-Esbjerg suppleres af Århus Håndboldnederlag mod både Bjerringbro-Silkeborg (hjemme) og Skanderborg
Håndbold (ude).

Træthed kostede
sejren til sidst
HF MORS
VIBORG HK
U16 DRENGE 1. DIVISION

21-22

Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Fra fremragende

håndbold i første halvleg
til forgæves fight med de
allersidste kræfter til sidst.
Det var den ærgerlige udvikling HF Mors U16 Drenge 2, da 1. divisionsholdet i
aftes tog imod Viborg HK.
I første halvleg leverede
hjemmeholdet en forrygende omgang håndbold
og gik til en føring på 9-3
og en pauseføring på fire,
som havde været større,
hvis ikke gæsterne havde
udnyttet et overtal til sidst.
- Vi spillede noget af det
bedste, vi har set længe. Vi
havde rigtig godt styr på
Viborg i forsvaret. De havde nogle store drenge, men
vores små fik flyttet sig
godt, og så stod Nicklas Nielsen fantastisk i målet, lyder det fra en meget tilfreds co-træner, Anders
Hvass.
Efter pausen skiftede
kampen desværre karak-

ter. HF Mors kunne efterhånden mærke kræfterne
sive, og med kun fire
bagspillere at skifte imellem stod det klart, at slutfasen ville blive et spørgsmål om ressourcer.
Knivskarp afgørelse
- Vi blev trætte og fik ikke
løst deres forsvar. Vores
spil han ikke sammen som
i første halvleg, men når vi
endelig kom til chancer,
var det 100 procents-chancer, siger Anders Hvass,
som derfor havde tro på
sejr til det sidste.
Afgørelsen var da også
knivskarp. Efter en Viborgkontrascoring til 21-22 angreb HF Mors to gange for
udligning, men nærmere
end et Jeppe Borregaard
frikast et sekund før tid
kom hjemmeholdet ikke.

KAMPFAKTA
{{Pausestilling: 13-9
{{Mål for HF Mors: Jeppe
Kudsk 6, Jeppe Borregaard 6,
Jacob Spanggaard 2, Gustav
Tange 2, Kasper Have 2, Simon
Vestergaard 2, Mathias Purup
1.

Asbjørn Madsen spiller måske sin sidste ligakamp på hjemmebane for Mors-Thy i aften. Alt andet end hjemmesejr betyder, at Mors-Thys
håb om slutspillet er knækket definitivt, og så bliver udekampen i Ribe-Esbjerg på onsdag sæsonens sidste.
Arkivfoto: Bo Lehm

Asbjørn Madsen:
- Vi skal gøre vores
SLUTSPILSJAGT: Aftenens kamp må ikke ende med andet end sejr
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Kniven er for alvor

presset ind mod struben af
Mors-Thys ligahold, som i
aften kun har et at gøre: vinde.
Det er kravet, hvis håbet
om slutspillet skal leve til det
sidste, og stregspiller Asbjørn Madsen melder i det
hele taget om vægtige grunde til at gå på banen med
den rette indstilling mod
Lemvig-Thyborøn.
- Vi skal have vasket en plet
væk. Vi tabte i Lemvig, og
det skal man kunne se, at vi
vil revanchere. Og så skal vi
forfølge chancen for at komme i slutspillet. For at komme i slutspillet skal vi vinde,
og det har vi tænkt os at gøre, slår han fast.
Det bør også være en opgave, der kan løses. LemvigThyborøn, der trænes af tidligere HF Mors-træner Arne
Damgaard, har i sæsonen
indtil nu tabt 11 af 12 kampe
på udebane. Kun hos bundproppen Odder er det blevet
til sejr, og Mors-Thy kommer
et stort skridt mod at sende

gæsterne hjem uden point,
hvis de kan dæmme op for
Lemvig-Thyborøns kontraspil.
- De laver mange mål både
på første- og andenfasekontra. Det skal vi have lukket ned for, og det gør vi ved
selv at spille noget fornuftigt
angrebsspil og putte boldene i kassen i stedet for at smide dem væk. Og så skal vi ikke være bange for at tage noget initiativ i deres kontrafase og være aggressive på deres spillere, så de ikke kan få
de nemme mål. Hvis vi kommer til at stå seks mod seks
med dem, har vi en rigtig
god chance for at vinde, siger Asbjørn Madsen.
Mere tempo
Den taktik lyder nogenlunde
som den, der i lørdags gav
sejr i Skanderborg.
- Det er det også, men måske med et lidt andet tempo.
Nu er vi på hjemmebane, og
det er os, der skal styre tempoet og løbe med dem. I
Skanderborg ville vi gøre alt
i verden for, at de ikke kunne
løbe med os. Så det er lidt
med samme opskrift, men

forhåbentlig med lidt mere
tempo, siger Asbjørn Madsen.
Skal vinde to kampe
Med GOG’s sejr i aftes knytter Mors-Thys slutspilshåb
sig nu til hjælp fra Bjerringbro-Silkeborg og Skanderborg, som begge skal slå Århus Håndbold, hvis MorsThy skal kunne nå imellem
de bedste otte.
Kravet er dog samtidig sejr
i egne kampe mod LemvigThyborøn og Ribe-Esbjerg,
og det fokuserer Asbjørn
Madsen i første omgang
mest på.
- Fanden skulle stå i, at de
andre kampe falder ud til vores fordel - og at vi så ikke
selv kunne gøre arbejdet.
Det skal ikke være på den
måde. Nu må vi gøre vores,
og så må vi håbe på det bedste, siger han - vel vidende,
at Mors-Thy også kunne have gjort arbejdet, da mulighederne for afgørende point
var der for nylig imod GOG
og HC Midtjylland.
- Jo, men det er jo svært at
sige, hvor det har kostet. Vi
spillede også på udebane

mod Lemvig og har haft flere kampe, hvor vi kunne have fået point, siger Asbjørn
Madsen.
Måske sidste hjemmekamp
Kampen i aften kan blive
hans afsked med Mors-Thys
hjemmepublikum. Asbjørn
Madsen har som bekendt
udnyttet en klausul og afbrudt sin kontrakt med
Mors-Thy, så hvis det ikke
bliver til slutspil, bliver kampen mod Lemvig-Thyborøn
hans sidste ligakamp for
Mors-Thy på hjemmebane.
Håbet for den 24-årige
stregspiller er en kontrakt i
udlandet, men lige nu har
han intet på hånden.
- Det er min førsteprioritet
at se, om det kan lade sig gøre på det tidspunkt. Men det
kræver også, at jeg har is i
maven - og det må jeg jo så
have, siger han.
{{Kampen i Jyske Bank Mors
Arena fløjtes i gang klokken
19.30 og kan følges på www.
mf.dk og www.nordjyske.dk.

